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O Presente estudo tem como objectivo provar pela Bíblia -  a Santa Palavra de 
Deus – os erros que a religião do povo, em Portugal – o catolicismo romano – 
ensina e pratica. 
Refutamos todas as mentiras pela Bíblia, desde os dogmas inventados até ás 
práticas realizadas, como as missas, peregrinações e as orações, ditas rezas, 
nunca ensinadas por Jesus e muitas delas autenticas blasfémias. 
Ciente que esta religião está a fazer a vontade do príncipe deste mundo, 
Satanás, de modo a levar para o seu habitat futuro ( o lago do fogo), as almas 
que estão a ser enganadas, importa alertar os incautos e todos os verdadeiros 
interessados na Verdade, para a Verdade que é o ensino daquele que desceu 
dos céus, para ao mundo revelar o Amor de Deus pela criatura, assim como a 
vontade do Criador do Universo para com a criatura humana.   
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1. RESUMO HISTÓRICO DO CATOLICISMO ROMANO 
 
A Igreja Católica Apostólica Romana   (ICAR) tem o ano 33 como a data da sua fundação. 
 

Católica=Universal 
Apostólica=Ligada aos apóstolos 

Romana=Ligada a Roma – 2Pd.2.1-2 
 

Com isto pretende afirmar que a religião que professa é o seguimento das doutrinas de Jesus Cristo. No entanto  o 
constante afastamento da verdade ao longo dos tempos não confirma a sua pretensão. A perseguição à Igreja após o 
Pentecostes e durante 3 séculos ajudou a manter a sua pureza,  a sua verticalidade e o seu crescimento foi notório em 
todo o mundo.  
O Imperador Constantino, em 312-324, foi o responsável pelo fim das perseguições aos cristãos e ele próprio apoiou 
o cristianismo fazendo dele a religião oficial do Império Romano. Ele também proclamou-se como o benfeitor do 
cristianismo achando-se no direito de convocar um concílio em Nicéia, para resolver alguns problemas doutrinários 
da Igreja.  
 
1.A -  PRINCIPAIS CAUSAS DO DESVIO Á VERDADE   
 - A declaração de oficializar uma doutrina e uma mensagem, como religião oficial do estado. 
 - Ensino do baptismo como porta de entrada para a igreja -  agora oficial. João1.12 
 - A entrada de muitos pagãos, com seus deuses para o seio da comunidade.  
 - A necessidade de pertencer á igreja, como partido, para ter beneficências e cargos públicos.  
 - A dogmatização de doutrinas que nunca foram ensinadas pela igreja saída do Pentecostes. 
 
1.B – ENSINOS E DOGMAS HERÉTICOS (mandamentos de homens – Mc7.7-9,13) 
• Zeferino, bispo de Roma, começa um movimento 
herético contra a divindade de Cristo.(197) 
• Origem da vida monástica no Egipto, por António 
de Alexandria – separação do mundo ( 270)  
• Culto aos santos falecidos professado por Basilio 
de Cesaréia e Gregório de Nazianzo. (ano 300) 
• Ensino da necessidade de velas nos cultos e para 
alumiar as campas dos mortos (ano 320) 
• Orações pelos mortos e sinal da cruz feito no ar, 
ordenação de Paulino de Nola. (ano 400) 
• Maria é proclamada a "Mãe de Deus". (ano 431) 
• Gregório –O Grande, estabelece o dogma do 
Purgatório (ano 590) 
• O latim passa a ser usado como língua oficial nas 
celebrações litúrgicas. (ano 600) 
• O Imperador Phocas dá ao bispo de Roma o 
direito de primazia sobre toda a cristandade (609).  
• O Latim passa a ser a língua oficial da igreja – 
língua morta – (ano 670) 
• A confissão auricular é introduzida na igreja por 
religiosos do Oriente. (ano 758) 
• Culto ás imagens por iniciativa da Imperatriz Irene, 
no Concilio de Niceia. (ano 767) 
• Adoração da cruz e das relíquias dos santos (ano 
767) 
• Introdução na igreja pelo Papa Constantino de 
todo o “cristão”  beijar os pés do Papa. (ano 709) 
• Criada a festa chamada “Assunção de Maria” no 
concilio de Maguncia (ano 803) 
• Ordena-se o poder da água benta para abençoar 
(ano 850) 

• A Canonização dos santos é estabelecida pelo Papa 
Adriano III (ano 880) 
• Ensino da necessidade de adoração a José pai 
adoptivo de Jesus (ano 890) 
• Estabelecimento do Dia de Finados, a festa aos 
mortos, por Odilon. (ano 998) 
• Ordenação de peregrinações e romarias em favor 
dos “santos” e “padroeiros” (ano 1000) 
• “Ego te absolvo” é introduzido na confissão 
auricular como poder de perdoar pecados (1000) 
• O Papa Gregório VII, proíbe-se o casamento dos 
sacerdotes, criando o celibato (ano 1074) 
• A Igreja é infalível – declara o papa. (ano 1076) 
• Pedro – o Ermitão introduz o rosário na igreja. 
(ano 1090) sendo obrigatório a partir de 1200. 
• Introdução do pagamento das missas a pedido 
(ano 1100).  
• Estabelecidos  7 sacramentos por Pedro 
Lombardo. (ano 1160) 
• A transubstanciação é transformada em artigo de 
fé. (Ano 1229) 
• O Concilio de Tollouse  estabelece a Inquisição 
(ano 1229) 
• O Concilio de Tollouse proíbe a leitura da bíblia 
pelo povo (ano 1229) 
• A ICAR   proclama-se como  sendo a única  

verdadeira, e pela qual o homem pode encontrar a 
salvação (ano 1303) 

• A reza de “Ave Maria”  é introduzida como oração 
pelo papa João XXII (ano 1317) 
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• O Concilio de Constança define a comunhão com 
um só elemento, hóstia. O uso do cálice é restrito 
ao sacerdote( 1414) 

• Conferida á Tradição autoridade igual á da Bíblia.  
(ano 1546) 
• Estabelecida a canonicidade dos livros apócrifos 
(ano 1563) 
• Declara-se o dogma da imaculada conceição de 
Maria. (ano 1854) 
• O Concilio Vaticano declara a infabilidade do Papa  
(ano 1870) 

• O Papa Pio XII Declara que Maria subiu ao Céu 
viva. (ano 1950) 
• O papa Paulo VI declara Maria, -Mãe da Igreja. 
(ano 1964) 
 
Em 1985 o papa declara Maria Co-Redentora da 
Salvação. As suas imagens são mais que as imagens de 
Cristo! E mais adoradas que a pessoa de Jesus Cristo. 

 
 
2 -  PEDRO É A PEDRA FUNDAMENTAL DA IGREJA (Heresia)   
ICor.3.11 e Ef.2.20 (1.22 -5.23) –Jesus é o Fundamento  
 

 ICAR considera o apóstolo Pedro como a pedra fundamental sobre a qual Cristo edificou a sua Igreja. 
Fundamenta-se em Mateus 16.19: "E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus 
respondendo, disse-lhe: Bem aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está 

nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão 
contra ela; e eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será 
desligado nos céus". Assim a ICAR entende que: 
 
A) Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Actos 4.11 
B) Pedro tem o poder de abrir a porta do reino dos céus.  
C) Pedro foi o primeiro bispo de Roma.  
      (de 42-67) . A carta aos Romanos foi escrita em 58 e não o menciona! Paulo esteve em Roma de 61-67 e 

escreveu aos Efésios, Filipenses,Colossenses e Filemon e não menciona Pedro! 
D) A autoridade  de Pedro foi confiada aos bispos e papas – seus sucessores, vigários de Cristo na Terra  
 
2 A -  A INTERPRETAÇÃO ERRADA 
 
Partindo deste raciocínio, o padre Miguel Maria Giambelli põe Mat.16.19 nos lábios de Jesus, da seguinte maneira: 
"Nesta minha Igreja, que é o reino dos céus aqui na terra, eu te darei também a plenitude dos poderes executivos, 
legislativos e judiciários, de tal maneira que qualquer coisa que tu decretares, eu a ratificarei lá no céu, porque tu 
agirás em meu nome e com a minha autoridade".  
Nota:. o substantivo feminino "petra" designa do grego uma rocha grande e firme. O substantivo masculino "petros" 
é aplicado geralmente a pequenos blocos rochosos, móveis bem como a pedras pequenas, tais como a pedra de 
arremesso. Pedro é "petros"  bloco rochoso e móvel e não "petra" = rocha grande e firme.    À luz das 
palavras do próprio apóstolo Pedro, cristo é a "petra" = rocha grande e firme: "chegando-vos para ele, a pedra que vive, 
rejeitada, pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa" (1 Pedro 2.4). Todos os crentes são "petros" = blocos rochosos 
e móveis. "vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios 
espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo" (2 Pedro 2.5).  
 
2 B – ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DE PEDRO  
• Pedro era financeiramente pobre (Actos 3.6).  
• Pedro era casado (Mateus 8.14,15).  
• Pedro foi um homem humilde, não aceitou ser adorado pelo centurião Cornélio (Actos 10.25,26).  
• Pedro foi um homem repreensível (Gálatas 2,ll-14). 
• Tiago, era o superintendente em Jerusalém (Actos 15, e não Pedro (Actos 15.7). Se Pedro tivesse sido papa, a 

ordem das "colunas", seria: Gal.2.9) "Cefas, Tiago e João", e não "Tiago, Cefas e João".  
 
2 C –PEDRO ERA UM SIMPLES SERVO DE JESUS E NÃO COMO O PAPA É: 
• O papa é administrador das grandes fortunas da igreja.  
• O papa é celibatário, isto é, não se casa, não obstante ensinar que o casamento é um sacramento.  
• O papa aceita a adoração dos homens.  
• O papa considera-se infalível nas suas decisões e decretos. 

A 
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3 -  O PAPA   
 

egundo o  Concilio de Florença, o Pontífice de Roma é o sucessor de Pedro. 
Neste concilio ficou determinado que o Papa seria considerado: 
 
1 – O Príncipe dos apóstolos pois foi o principal pregador no Pentecostes ( At 

2.14-2.37). e o primeiro a evangelizar os gentios (Cornélio) 
2 – O Verdadeiro Vigário de Cristo na terra 
3 – O Cabeça da Igreja 
4 – O Pai e Mestre de todos os cristãos 
5 – Nele é outorgado todo o poder de nutrir, dirigir e governar a igreja universal. 
 
No entanto as Sagradas Escrituras não abonam estes princípios: 
• Pedro não era o príncipe dos apóstolos. Jesus falou directamente com ele sobre o poder (Mt16.18-19) e depois 
com todos (Mt 18.18). A igreja deu ordens directamente  a Pedro em Actos 8.14.(Ele não era o principal!). No 
concilio de Jerusalém após Pedro falar Tiago deu o veredicto. Atos 15.7-13. Em Gálatas 2.9 o Espírito Santo manda 
Paulo escrever que as colunas da Igreja eram Tiago, Cefas e João, não colocando na lista a Pedro em primeiro. Pedro 
foi na verdade o primeiro evangelista no que concerne aos gentios, mas por causa disso teve necessidade de explicar 
á Igreja em Jerusalém a sua atitude (Actos 11)e Jesus não o escolheu para apostolo dos gentios mas sim a Paulo 
(Actos 9.15 –Gal.2.8). É interessante notar que a maioria das epistolas que contém a doutrina para a Igreja foram  
escritas por Paulo e não por Pedro(!) 
 
• O Vigário de Cristo na terra é o Espírito Santo. João 14.16 e  nós  embaixadores de Cristo  (2Cor. 5.20) e suas 
testemunhas (Luc. 24.48) 
 
• O cabeça da Igreja é Jesus. Ef.1.20-23 e 5.23 
 
• Pedro nunca aceitou adoração de algum homem 
Pedro não era exemplo de garantia para o ministério. Jesus precisou de repreende-lo e de o exortar várias vezes. João 
21.11-17. Lucas 22.31-34. Marcos 14.27-31 
 
3.A – A ORIGEM DO PAPADO 
Lista dos bispos de Roma – Primeiros papas segundo a ICAR 
 
S. Pedro, 42 - 67  
S. Lino, 67 - 78  
S. Cleto, 78 - 91  
S. Clemente, 91 - 100  
Santo Evaristo, 100 - 109  
Santo Alexandre I, 109 - 119  
S. Sixto I, 119- 128  
S. Telésforo, 128 - 139  
Santo Higino, 139 - 142  
S. Pio I, 142 - 150  
Santo Aniceto, 150 - 162  
S. soter, 162 - 170  

Santo Eleutério, 170 - 186  
S. Vitor, 186 - 197  
S. Zefirino, 197 - 217  
S. Calisto I, 217 - 222  
Santo Urbano I, 222 - 230  
S. Ponciano, 230 - 235  
Santo Antero, 235 - 236  
S. Fabiano, 236 - 251  
S. Cornélio, 251 - 252  
S. Lúcio I, 252 - 254  
Santo Estêvão I, 254 - 257  
S. Sixto II, 257 - 259  

S. Dionísio, 259 - 269  
S. Félix, 269 - 275  
Santo Eutiquiano, 275 - 283  
S. Caio, 283 - 295  
S. Marcelino, 295 - 304  
S. Marcelo, 304 - 310  
Santo Eusébio, 310 - 311  
S. Melcíades, 311 - 313  
 
S. Silvestre I, 313 - 336  que 
baptizou o imperador 
Constantino Magno

.  
 
• CURIOSIDADES 
1. Constantino construiu uma igreja de Salvador e os Papas passaram a ocupar um palácio oferecido por Fausta.  

No século XV demoliram a igreja de Salvador para dar lugar à Basílica de São Pedro. 
 
2. As igrejas que eram livres começaram a perder autonomia com o Papa Inocêncio I, ano 401 que dizendo-se 

"Governante das igrejas de Deus exigia que todas as controvérsias fossem levadas a ele." 
 
3.  O Papa Leão I, ano 440, impôs respeito ás igrejas dizendo que "Resistir á sua autoridade seria ir para o 

inferno"  

S 
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4. A igreja católica romana confirmou o nome de Católica no Concilio de Constantinopla, presidido pelo 
imperador Romano Teodósio com o decreto "Cunctos Populos" no ano de 381.  

 
5. O Papa Nicolau I, anos 858-67, foi o primeiro a usar coroa. 
 
6. O dominicano João Tétzel tornou-se famoso vendendo um documento oficial que "dava o direito á antecipação 

para pecar!" Negociava essa indulgência que garantia: "Ainda que tenhas violado Maria mãe de Deus, descerás 
para casa perdoado e certo do paraíso!" 

 
7. O papa Leão X -ano 1518- necessitando de  restaurar a igreja de São Pedro usou cofres para receber ofertas 

com onde estavam inseridas as seguintes frases: " Ao som de cada moeda que cai neste cofre uma alma sai do 
purgatório e voa para o paraíso!" (Tayne, Hist. da Literatura Ing. Coroado pela Acad. Francesa e Vol. II, pág. 
35,de O Papa e o Concílio.) 

 
8.  No ano 896 o Papa Estevão VI desenterrou o cadáver do Papa Formoso, tirou-lhe as vestes, cortou-lhe a 

cabeça e atirou-o ao Rio Tibre, em Roma! 
 
9. Entre os anos 1305-77 a ICAR foi governada por dois papas ao mesmo tempo, ambos infalíveis. Um em 

Avinhão na França e outro em Roma, proferindo anátemas e maldições um contra o outro; A famosa "Epístola 
de Lúcifer" contra o papa de Avinhão no ano 1351é um exemplo! 

 
10. Apesar de se considerarem infaliveis" em 1640 erraram no julgamento de Galileu! – Doente e com 70 

anos o sábio foi trazido de maca diante do papa Urbano VII para retractar-se de seus conhecimentos de 
astronomia. Galileu, temendo a inquisição, retractou-se assinando que a terra "não gira em torno do sol". Mais 
tarde perguntaram-lhe se havia assinado a retractação, Galileu disse:  "Assinei, mas que gira, gira!" (Diálogos 
T.X. pág. 281). 

 
11.  O Vaticano manifesta-se contra o divórcio mas mantém o Tribunal de Rota que anula casamentos de 

casais ilustres por grandes somas de dinheiro 
 
12.   Santo Afonso Leguori escreveu que a Igreja sanciona o roubo! Esse "Santo", canonizado disse que "Se 

alguém roubar pouco, principalmente se for pobre não comete pecado!" (Dabium Leguori, citado por 
CHINIQUI, pág, 122). 

 
3.B – A INFABILIDADE DO PAPA 
 
Foi no Concilio do Vaticano, em 1870 que foi determinada a infabilidade do Papa. O Texto que teve uma grande 
oposição foi o seguinte: “Ensinamos e definimos que é um dogma divinamente  revelado, que o Pontífice Romano, 
quando fala ex-cathedra, isto é, quando está no desempenho do oficio de Pastor e Doutor de todos os cristãos, pela virtude 
da sua suprema autoridade apostólica, ele define uma doutrina referente á fé e moral que deve ser crida pela Igreja 
Universal, pela assistência divina que lhe foi prometida no bem-aventurado Pedro.. É possuidor daquela infabilidade para 
o qual o divino Redentor desejou que a sua Igreja fosse dotada para definir doutrinas referentes á fé e  moral e que 
portanto, tais definições do Pontífice Romano por si mesmas – e não por virtude do consentimento da Igreja – são 
inalteráveis”  
“ Mas se alguém – que Deus não consinta! – se atrever a contradizer esta nossa definição : que seja anátema.”  
 
Este decreto, antes de votado, foi contrariado por Strossmayer, bispo de Diakovar-Ucrania com uma declaração 
publica evidenciada com textos bíblicos, extremamente desagradável para a maioria dos presentes.  
Como referencia história cita-se que a votação  ficou prejudicada pela ultimo parágrafo que definia a excomunhão 
daquele que não aceitasse o decreto. Votaram afirmativamente 533 bispos, contra 2 e ausentaram-se do concilio 
106 bispos para não serem registados como opositores. 
 
O que diz a Bíblia 
Mat. 23.8-9 - “Um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos” 
                      “Um só é o vosso Pai, que está nos céus”  
IPedro 5.1-4 – Pedro dá o exemplo de ausência de qualquer superioridade e poder sobre os outros . Ele considera 
o Senhor como o Sumo Pastor e ele como  um presbítero juntamente com os seus irmãos.  
Rom.3.23 – “Todos pecaram e destituídos estão da Glória de Deus” 
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Erros da “infabilidade” 
 
Se na verdade o papa era como dizia :” O Verdadeiro Vigário de Cristo na terra”, “o Cabeça da Igreja”  e  “o Pai e 
Mestre de todos os cristãos” também infalíveis, como foi possível cometerem tantos erros, tais como: 
• Gregório I (590) disse” Qualquer um que assuma o titulo de Bispo Universal é um anti.cristo” 
• Bonifácio III (607) exigiu que lhe fosse conferido o titulo de Bispo Universal. 
• Adriano II (872) declarou que os casamentos civis eram válidos perante a igreja. 
• Pio VII (1800) declarou os casamentos civis eram inválidos. 
• Eugénio IV (1431) condenou Joana D’arc a ser queimada viva, como feiticeira 
• Benedito XV (1920) declarou Joana D’arc uma santa  da igreja 
• Urbano VIII (1623)  mandou  prender e torturar Galileu e condenou os seus ditos científicos. 
• João Paulo II (1990) reabilitou este cientista. 
• Sisto V (1590) recomendou a leitura da Palavra de Deus. 
• Pio VII (1800) condenou a leitura da Bíblia pelo povo. 
• João Paulo II (1996) considera a “evolução “ de  Charles Darvim compatível com a fé. Esta declaração 
pressupõe que o Génesis não é de  inspiração divina e a doutrina da Criação de Deus afinal é um engano .  
• Inocêncio III, instituiu o “Santo Oficio” que foi aperfeiçoado por Gregório IX. Através deste tribunal 
milhões de pessoas foram consideradas hereges e sem possibilidade de se defenderem, foram torturados, 
queimados, confiscados os seus bens e mortos. 
• João Paulo II (2000) pediu perdão aos judeus pelos erros do “passado”. 
 
3.C – O PODER DO PAPA 
 
Quando a coroa tripla é colocada sob a cabeça do novo papa é declarado o seguinte: “Recebe a tiara adornada com tês 
coroas e saiba que és o Pai dos príncipes e Reis, o Governador do Mundo, o vigário de Nosso Salvador Jesus Cristo” 
 -  O Papa Nicolau I (858-867) foi o primeiro a usar esta coroa! 
 - No passado com esse poder excomungaram e depuseram a Rainha Elisabeth de Inglaterra e o Imperador 
Henrique IV da Alemanha. 
 - Como “Governador do Mundo” o papa aceita a posição que Satanás quis oferecer a Jesus e que Ele rejeitou. 
Mat. 4.8-10. 
 - O seu poder exigia submissão. Hoje ainda tal acontece. 
 - O Papa insiste em usar os nomes próprios e únicos de Deus: “SANTO PAI” e “SUA SANTIDADE” 
 - Quando o papa é recebido por “Santo Pai” , carregado aos ombros e beijado nas mãos e pés ele está a receber 
adoração humana que  só a Jesus e a Deus é digna. 
 - A coroa tripla simboliza autoridade no céu, na terra e no inferno. Como rei na terra tem poder de admitir almas 
no céu pela absolvição ou permitir os horrores do “purgatório” – qual inferno, para as almas que não aceitam a jurisdição da 
igreja. 
 
Contrastes entre o papa e Jesus 
 
• O Papa usa, como símbolo de autoridade uma coroa cheia de jóias preciosas e valiosa. 
Jesus Cristo, o Nosso Mestre, nunca usou qualquer coroa valiosa, a não ser aquela era de espinhos e lhe 
colocaram na crucificação    
• Nas cerimonias solenes o papa é  carregado numa cadeira portátil sobre os ombros de 12 homens. 
Jesus Cristo, o Nosso Mestre andou a pé. 
• O papa vive no luxo de um palácio carregado de ouro, sem quaisquer necessidades e servido por dezenas 
de “servos” 
Jesus Cristo, o Nosso Mestre, “não tinha onde reclinar a cabeça” 
• Muitos papas, especialmente da idade média, foram extremamente imorais e corruptos 
Jesus Cristo, o Nosso Mestre foi perfeito na moral, carácter e honestidade – era Santo. 
 



Catolicismo Romano    pág 7                     

Samuel Pereira 

3.D – A CASA DO PAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Estado do Vaticano teve sua origem com o papa Estevão II, (741 – 752) que instigou Pepino o Breve e o seu 
exército a conquistar territórios da Itália e doá-los à Igreja. Carlos Magno, pai de Pepino confirmou a doação no 
ano 774, elevando o catolicismo à posição de poder mundial, sob a autoridade do Papa-Rei. 
Esse império politico-religioso como potencia dominante durou mil e cem anos.  
Os estados papais chegaram a partilhar 41.440 Km2 e uma população de  três milhões de habitantes. 
 
No ano 1304-5 o Rei Filipe IV, de França combateu o papa devido as perseguições religiosas da Igreja e pela 
cobrança de altos impostos. O Rei mandou prender o pontífice e humilhou-o conduzindo-o para Avinhão, em 
França. Durante 70 anos estiveram ali “presos”. 
Em 1377 o papa Gregório IX voltou ao Vaticano .  Posteriormente, os papas envolveram-se novamente em 
guerras e o papa Pio VII foi preso por Napoleão Bonaparte em 1798. 
No ano de 1870 o papa Pio IX governava Roma com 10 mil soldados franceses quando a França retirou  as suas 
tropas. Victor Emanuelli invadiu a cidade e conquistou Roma tornando-a capital de Itália.  
Em 1929, o papa Pio XI e Mussoline assinaram o tratado de Latrão legalizando o Estado político-religioso do 
“Vaticano”.      
Hoje o Vaticano  tem a área de 0.43 Km2, uma população permanente de 1000 pessoas, sendo que 2000 são os  
trabalhadores que exercem temporariamente  actividade ali. 
 
3.E – LIGAÇÕES INFELIZES DO PAPA. 
A CRUZ INVERTIDA 
Uma das cadeiras que é utilizada na Praça de Roma tem uma cruz invertida, um  dos símbolos do satanismo. 

 
 
A  CRUZ VERGADA 
Este símbolo usado sobre a vara em cerimonias especiais contem a imagem de Cristo crucificado, desfigurado, 
numa situação de vexame. A forma vergada estimula os súbitos á adoração. 
De quem? De Cristo ou do Papa. 
Este crucifixo vergado foi criado por satanistas no ano 666. O Concilio Vaticano II em 1963, adoptou-o  
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Este símbolo pertence á Magia Negra. Seita  misteriosa e ocultista 
No circulo estão as forças que cooperam com a seita para produzir a Nova Ordem Mundial: Catolicismo, 
Illuminati, satanismo, a Casa de Rothschild (banqueiros internacionais), Sociedade Rosa-Cruz, Maçonaria, o Papa 
Negro, sabás, música Rock, o jogo Dungeons and Dragons [Caverna do Dragão] e os dois selos que representam 
o governo americano.  
 
Como se pode ver, o sangue que flui das palavras "I, Witch" [Eu, Feiticeiro], logo abaixo do olho de Lúcifer, 
representa sangue humano. Esse rio de sangue simboliza a compreensão dos Illuminati que o reino do Anticristo 
só poderá ser alcançado mediante o derramamento de sangue. O  nome do banqueiro Rothschild, fundador dos 
Mestres dos Illuminati, juntamente com Adam Weishaupt, em 1776, significa literalmente "escudo vermelho", o 
tipo de vermelho  
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Certos pecados abrem a porta ao demónio

3.F – SERÁ O PAPA UM ANTI-CRISTO BÍBLICO? 
 
A linguagem sagrada da ICAR  tem sido ao longo dos séculos, mediante decreto, não o grego ou o hebraico, mas 
o latim.  Quando o papa fala ex-cátedra, fala em latim.  Até há poucos anos a missa era dita em latim, unicamente.  
A antiga palavra grega que designa a pessoa que fala o latim é lateinos”.   Roy Allan Anderson mostra que o 
número 666 está associado a esta palavra, somando os valores numéricos das letras gregas : 
 
                                 L   A   T     E   I   N   O   S  
                                 30   1  300   5   10  50  70  200  = 666 
 
Também é significativo que o nome  mais falado de todos entre a ICAR é o título Vicarius Filii Dei, “ ‘Beatus Petrus 
in terris vicarius filii Dei videtur esse constitutus’  -  O texto católico diz: "São Pedro é constituído o representante 
visível de Deus na Terra".  
 O Valor numérico das letras em romano do título em questão (Representante do Filho de Deus) também soma 
666:  
 
                    V    I   C   A   R   I   V    S     F    I    L   I    I      D    E   I 
                    5    1  100   0   0    1   5    0      0    1   50   1    1     500   0    1   = 666 
 
I João 2.18 – Muitos se tem feito anti-cristos 
Apocalipse 13.18 – Aqui há sabedoria. 
 
 
3.G – CONCLUSÕES SOBRE O PAPADO 
 
• O papado Romano surgiu a partir de 590, quando o bispo de Roma, Gregório I “O Grande “ se impôs aos 
outros bispos, contrariando o que tinha dito “aquele que se assumir como bispo universal é um anti-cristo”  depois de  
Inocêncio I em 401 e de Leão I, em 440 propor a ideia da eleição de um bispo dos bispos. 
 
• A aceitação por parte de um homem que se diz PAPA, dos nomes e títulos que abaixo refiro, contrariam 
Deus e a Sua Palavra:  
1. Príncipe dos Apóstolos – ver  Mateus 20.25-26  
2. O verdadeiro Vigário de Cristo na Terra – ver João 14.16-17 
3. O Cabeça da Igreja –  ver Efésios 1.20-23 
4. Pai e Mestre de todos os cristãos – ver Mateus 23.8-9 
5. Infalível durante a ex-cathedra – ver Rom.3.23- Tiago 3.2  
6. Santo Padre= Santo Pai – Isaías 42.8 
7. Aceitação de adoração por parte dos seus súbitos – ver João 4.23-24 
8. Sumo-Pontífice (isto é: Construtor de ponte entre Deus e o homem) – ver João 14.6 e I Tim 2.5 
 
• Se Pedro morreu em Roma e por  isso esta cidade passou a ser a capital do cristianismo, então Jerusalém tem 
mais razão para receber o titulo, porque nela se iniciou a Igreja, com o Pentecostes, nela Pedro e os demais 
apóstolos foram o fundamento e nesta cidade ocorreu a Morte vivificadora do Salvador do mundo – Jesus Cristo  
 
  
 
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


